CAMA
LODRETLIFT

LIFTE I SÆRKLASSE FRA

Tilpasset til dit hjem
Flere muligheder for lys

Håndtag til stående personer

Enkel betjening

Tilvalg af klapsæde

Valgfri farve efter RAL kode eller
hærdet lamineret glas

Speciﬁkationer:
Belastning:
Hastighed:
Løftehøjde:
Mål platform:
Mål skakt:
Strømforsyning:
Dørplacering:

400 kg./1000 kg.
9m/min (0,15m/s)
Op til 13 meter
1500 x 1000 mm
(andre mål mulige)
1630 x 1400 mm
400 V, 3 - fas, 50 Hz. 16A
Samme side, gennemgang,
vinkeludførelse

Fordele:

Eksempler på størrelse
1630

Ingen elevatorskakt nødvendig
Intet separat maskinrum
Ingen elevatorgrube
Ingen omfattende byggearbejder
Let at installere
Let at anvende
Lave installations- og
vedligeholdelsesomkostninger

1400

Sikkerhedsdetaljer:
Manuel nødsænkningsanordning.
Nødbelysning med batteribackup for funktion
ved strømafbrydelse

1630

1400

LODRET LIFT
CAMA's lodret lift er en skruedrevet
platformslift med selvbærende skakt. Den
anvendes til at lette adgangen for
bevægelseshæmmede i privat og
oﬀentligt byggeri.

Lodret liften er et konkurrencedygtigt

Liften er enkel at installere i eksisterende
byggeri og kræver kun få
bygningsændringer.

Liften har alarm, nødbelysning og

En lodretlift har en løftekapacitet op til
1000 kg. og fåes med forskellige
dørplaceringer, vinkler eller gennemgang.
Det er muligt at vælge hel- eller halvdør
samt branddør.
Den monteres i en selvbærende skakt,
som kan beklædes med pladekassetter
eller hærdet lamineret glas. Liften kan
stilles direkte på gulvet eller i en gurbe,
vælges den sidste løsning vil
niveauforskellen være udlignet.

alternativ til traditionelle elevatorer,
hvis brugsfrekvens og hastighed ikke
er afgørende.

nødsænkningsanordning med
batteribackup som kan anvendes ved
strømafbrydelse. Liften er også
monteret med nødtelefon der kan
forbindelse til vagtcentral.

Er certiﬁceret i henhold til EN 81-41
Cama ApS er ISO 9001 certiﬁceret

CAMA er Danmarks største og
ældste producent samt
leverandør af trappelifte til
handicappede.
CAMA værdsætter kvalitet og
design højt. Vi gør store
anstrengelser for at indpasse
trappeliftene til de
omgivelser, de er blevet købt
til.

Flere CAMA Lift produkter

Platformslift
lige trappe

Platformslift

Platformslift m.
sving

Stolelift til
trappe m. sving
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Stolelift til
lige trappe

